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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Βρυξέλλες, 11.7.2022  

C(2022) 5067 final 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 11.7.2022 

σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της 

Κύπρου για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8802 της 3ης Δεκεμβρίου 2015  
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(Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)  
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 11.7.2022 

σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της 

Κύπρου για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 8802 της 3ης Δεκεμβρίου 2015  

  

CCI 2014CY06RDNP001 

(Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου1, και ιδίως το άρθρο 11 στοιχείο β), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Κύπρου για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την περίοδο προγραμματισμού 

2014-2020 εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 8802 της Επιτροπής στις 

3 Δεκεμβρίου 2015 και τροποποιήθηκε τελευταία με την εκτελεστική απόφαση 

C(2021) 8807 της Επιτροπής στις 29 Νοεμβρίου 2021. 

(2) Στις 11 Μαΐου 2022, η Κύπρος υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση για έγκριση 

τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Κύπρου σύμφωνα με το 

άρθρο 11 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.  

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση 

τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και δεν διατύπωσε καμία 

παρατήρηση.  

(4) Οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου έχουν δεόντως τεκμηριώσει και αιτιολογήσει την 

αίτηση τροποποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 808/2014 της Επιτροπής3. 

                                                 
1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487. 
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320). 
3 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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(5) Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του 

προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. 

(6) Η τροποποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει, συνεπώς, να 

εγκριθεί. 

(7) Η παρούσα απόφαση δεν αφορά τις κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια των 

άρθρων 107, 108 και 109 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(στο εξής: η Συνθήκη), που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της 

Συνθήκης, σε περιπτώσεις στις οποίες οι κρατικές ενισχύσεις δεν έχουν ακόμη 

εγκριθεί, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Κύπρου, η οποία 

υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 11 Μαΐου 2022. 

Άρθρο 2 

Το Μέρος II του παραρτήματος αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της 

παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 3 

Οι δαπάνες που καθίστανται επιλέξιμες λόγω της τροποποίησης του προγράμματος είναι 

επιλέξιμες από τις 11 Μαΐου 2022. 

                                                                                                                                                         
και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 18). 



 

EL 3  EL 

Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Βρυξέλλες, 11.7.2022 

 Για την Επιτροπή 

 Wolfgang BURTSCHER  

 Γενικός Διευθυντής  

 Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης  

 

 

 


